
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Náms- og kennsluáætlun - Haustönn 2022 

STAR1SA05 

Kennarar 

Helga Jakobsdóttir, helga.jakobsdottir@fss.is 
Jóhann Jóhannsson, johann.johannsson@fss.is 

Ásta Birna Ólafsdóttir asta.olafsdottir@fss.is  

Íris Lind Björnsdóttir, iris.lind.bjornsdottir@fss.is 

Sigríður Gunnarsdóttir, sigridur.gunnarsdottir@fss.is  

 Viðtalstímar Mánudagar klukkan 14:00-14:55 í stofu 221 

Námsefni Vinnuhefti frá kennurum sem er ætlað er hverju ári fyrir sig, ásamt aukaefni 
frá kennara. Kenndar eru tvær kennslustundir á viku.  

Áfangalýsing 

Nemendur verða í fjórum mismunandi hópum, skipt eftir árum. Áherslur í 
námsefni eru miðaðar út frá hverjum námsári fyrir sig. Námið er að hluta til 
bóklegt og að hluta til fer það fram í vettvangsferðum. Fjallað er um 
samskiptareglur, öryggis- og umhverfismál, réttindi og skyldur og hættur í 
umhverfinu. Í vettvangsferðum kynnast nemendur helstu 
atvinnutækifærum í nærsamfélaginu og þeim möguleikum sem í þeim felast 
m.t.t. atvinnuþátttöku. 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Námsmatið er einstaklingsmiðað, s.s. verkefnaskil, virkni í kennslustundum, 
mæting, og ástundun. Regluleg endurgjöf er frá kennara á vinnuframlag 
nemenda og verkefnaskil. Til að ná áfanga þarf að ná 4,5 úr lokaprófi til að 
fá vinnueinkunn metna 

Símatsáfangi  ☐ Lokapróf  ☒ Sleppikerfi  ☐ 

 Heiti Vægi 
 Virkni í kennslustundum  20% 
 Kaflapróf 10% 
 Tímaverkefni  10% 
 Vinnubók 10% 
 Lokapróf 50% 

 

Reglur áfanga Notkun á snjallsímum er ekki leyfileg í tímum nema með leyfi kennara. 

 

Annað sem kennari 
vill láta koma fram 

Gert er ráð fyrir að nemendur taki þátt í öllum verkefnum annarinnar og 
vinni þau jafnt og þétt. Kennsluáætlunin kann að taka breytingum á önninni 
en þá að höfðu samráði við nemendur. 
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Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

 

Þekking Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 
• fjölbreyttum vinnustöðum í 

nærumhverfinu  
• tilgangi starfs og mikilvægi þess í 

tengslum við önnur störf  
• fyrstu skrefum í atvinnuleit og 

atvinnuþátttöku  
• viðeigandi framkomu í vettvangsferðum 
• hættum sem geta verið í 

starfsumhverfinu 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 
• Fara í vettvangsferðir og kynna sér 

sérsvið hvers staðar 
• Þekkja til mismunandi atvinnuúrræða 

eins og atvinnu með stuðningi, 
verndaðra vinnustaða og 
hæfingarstöðva 

• Sækja sér upplýsingar um nýja og 
framandi vinnustaði. 

• Leita að viðeigandi starfi og ferlinu sem 
fylgir því að hefja störf 

• Beita fjölbreyttu verklagi 
• Vinna eftir skipulagi 
• Mæta til vinnu á réttum tíma 
• Fylgja hreinlætisreglum á vinnustað 
• Fylgja samskiptareglum á vinnustað 

 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 
• Hafa skýra mynd af atvinnulífinu 
• Þekkja mismunandi vettvangsstaði og átta sig á hlutverkum þeirra 
• Átta sig á mikilvægi þess að mæta stundvíslega 
• Þekkja ferlið sem felst í því að hefja störf á vinnumarkaði 
• Fara í vettvangsferðir út frá námslegum markmiðum. 
• Biðja um aðstoð ef þess þarf 

 

 

  



Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

1. ár 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
19. - 26. ágúst 

Kennsluáætlun, námsefni vetrarins kynnt 
og farið yfir fyrirkomulag áfangans. 

 

2. vika 
29. ágúst - 2. september 

Bakari bls 4-13  

3. vika 
5. - 9. september 

Bakari bls 4-13  

4. vika 
12. - 16. september 

Bakari bls 4-13  

5. vika 
19. - 23. september 

Heimsókn  

6. vika 
26. sept. - 30. september 

Áttavitinn  

7. vika 
3. - 7. október 

Lotupróf 1  

8. vika 
10. – 14. október 
Miðannarmat 11. okt. 

Bóndi bls 14-24  

9. vika 
17. - 21. október 

Bóndi bls 14-24  

10. vika 
24. - 28. október 

Vetrarleyfi 24. og 25. okt. 

Bóndi bls 14-24  

11. vika 
31. okt. - 4. nóvember 

Tímaverkefni  

12. vika 
7. - 11. nóvember 

Heimsókn  

13. vika 
14. - 18. nóvember 

Lotupróf 2  

14. vika 
21. - 25. nóvember 

Áttavitinn  

15. vika 
28. nóv. - 2. desember 

Upprifjun  

16. vika 
5. – 7. desember 

Undirbúningur fyrir lokapróf   

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

 

Helga og Jóhann 

 

 

 

 

 



Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

 

2. ár 

Kennsluvikur  Áætluð yfirferð námsefnis  Skil á verkefnum  

1. vika  
19. - 26. ágúst  

Kynning á áfanga, farið yfir fyrirtæki sem 
nemendum langar að kynna sér 

   

2. vika  
29. ágúst - 2. september  

Að fara út á vinnumarkað. Að hugsa um 
útlitið. Heimsókn undirbúin. 

   

3. vika  
5. - 9. september  

Byrja á vinnuhefti. Heimsókn 1. Að vinna á 
skrifstofu.  

  Heimsókn 1.  

4. vika  
12. - 16. september  

Verkefnið að vinna úr vettvangsferð. 
Reglur öryggi og hollustuhættir á 
vinnustöðum.  

  Skilaverkefni 1.  

5. vika  
19. - 23. september  

Vettvangsferð undirbúin. STV verkefni 
krossar. Unnið í námshefti, starfsheiti.  

  Vettvangsferð 1.  

6. vika  
26. sept. - 30. september  

Unnið úr vettvangsferð. Að sýna 
samstarfsfólki sínu tillitsemi.  

   

7. vika  
3. - 7. október  

Atvinna og vinnustaðir í nærsamfélaginu. 
Unnið í vinnuhefti, sumarvinna.  

   

8. vika  
10. – 14. október  
Miðannarmat 11. okt.  

Hvað einkennir góðan starfsmann? 
Heimsókn 2 undirbúin. Skila verkefni 2. 

 
  Skilvaverkefni 2.  

9. vika  
17. - 21. október  

Starfsnámsverkefni 3. Vinnuhefti, 
verndaður vinnustaður. Bifvélavirki, 
verkefni.  

  Heimsókn 2.  
 

10. vika  
24. - 28. október  

Vetrarleyfi 24. og 25. okt.  

   
---Vetrarfrí---  

   

11. vika  
31. okt. - 4. nóvember  

Starfsval. Starfsnám verkefni um störf. 
Vettvangsferð undirbúin. Samskipti og 
framtíðin 3.  

  Skilaverkefni 3.  

12. vika  
7. - 11. nóvember  

Vettvangsferð. Verk í stv, krossar (21).  
Vinnuhefti, atvinna með stuðningi.  

  Vettvangsferð 2.  
  Könnun.  

13. vika  
14. - 18. nóvember  

Fréttatengt starfsnámverkefni. Vinnuhefti 
Hvað vil ég helst vinna?  

   

14. vika  
21. - 25. nóvember  

Vinnuhefti samfélagsþjónustustörf. 
Atvinnuleysi og atvinnuleit.  

  Skilaverkefni 4.  
  Heimsókn 3.  

15. vika  
28. nóv. - 2. desember  

  Verkefni 2. atvinnuleit. Að kaupa notaðar 
vörur. Áhugasvið. Undirbúningur fyrir 
vettvangsferð. 

 

16. vika  
5. – 7. desember  

Starfsheiti og piparkökur. amantekt og 
upprifjun fyrir próf.   

  Vettvangsferð 3. 

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Ásta Birna Ólafsdóttir 

  



Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

 

3. ár 

Símatsáfangi  ☐    Lokapróf  ☒    Sleppikerfi  ☐    
Heiti   Vægi   

Virkni í kennslustundum   10%   
Vinnubók   10%   
Ferilskrá  15%   
Tímaverkefni   15%   
Lokapróf   50%   

 

Kennsluvikur  Áætluð yfirferð námsefnis  Skil á verkefnum  

1. vika  
19. - 26. ágúst  

Kynning á áfanga, hugkort og 
Vinnumálastofnun  

   

2. vika  
29. ágúst - 2. september  

Atvinna með stuðningi  
Myndbönd og verkefni  

   

3. vika  
5. - 9. september  

Atvinnuleit  Tímaverkefni   
Alfreð appið  

4. vika  
12. - 16. september  

Atvinnuauglýsingar  Verkefni  

5. vika  
19. - 23. september  

Atvinnuumsókn     

6. vika  
26. sept. - 30. september  

Ferilskrár     

7. vika  
3. - 7. október  

Ferilskrárgerð     

8. vika  
10. – 14. október  
Miðannarmat 11. okt.  

Ferilskrárgerð  Ferilskrá skilað á  
telma.eiriksdottir@fss.is   

9. vika  
17. - 21. október  

Heimsókn     

10. vika  
24. - 28. október  

Vetrarleyfi 24. og 25. okt.  

   
---Vetrarfrí---  

   

11. vika  
31. okt. - 4. nóvember  

Atvinnuviðtöl     

12. vika  
7. - 11. nóvember  

Vinnustaðurinn     

13. vika  
14. - 18. nóvember  

Fyrsti vinnudagurinn     

14. vika  
21. - 25. nóvember  

Verkefnalistar     

15. vika  
28. nóv. - 2. desember  

   Tímaverkefni  

16. vika  
5. – 7. desember  

Samantekt og upprifjun fyrir próf     

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Telma Rut Eiríksdóttir 
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Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

 

4. ár 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
19. - 26. ágúst 

Farið yfir kennsluáætlun og áherslur á 
önninni. Nemendur koma með hugmyndir 
af gestafyrirlesurum. 

 

2. vika 
29. ágúst - 2. september 

Verkefni um launaseðil bls. 3-8  

3. vika 
5. - 9. september 

Verkefni um starfsmannafélög og 
vinnutíma bls. 9-10 

 

4. vika 
12. - 16. september 

Gestafyrirlesari  

5. vika 
19. - 23. september 

Verkefni um frídaga á Íslandi og 
persónuafslátt bls. 11-13 

 

6. vika 
26. sept. - 30. september 

Verkefni um Au pair bls. 14-16 Tímaverkefni 

7. vika 
3. - 7. október 

Verkefni um að missa vinnuna og 
dagvinnu bls. 17-21 

 

8. vika 
10. – 14. október 
Miðannarmat 11. okt. 

Verkefni um starfsmannafundi bls. 22-23  

9. vika 
17. - 21. október 

Verkefni um vaktavinnu og 
sjálfboðaliðastarf bls. 24-26 

 

10. vika 
24. - 28. október 

Vetrarleyfi 24. og 25. okt. 

Vetrarfrí mán og þri  

11. vika 
31. okt. - 4. nóvember 

Undirbúningur og samantekt fyrir 
könnunarpróf 

 

12. vika 
7. - 11. nóvember 

Könnunarpróf Könnunarpróf 

13. vika 
14. - 18. nóvember 

Gestafyrirlesari  

14. vika 
21. - 25. nóvember 

Verkefni um atvinnuleysisbætur bls. 27-28  

15. vika 
28. nóv. - 2. desember 

Verkefni um orlof bls. 29-30  

16. vika 
5. – 7. desember 

Samantekt og undirbúningur fyrir lokapróf Skil á vinnubók 

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Íris og Sigríður 

 


